Zagreb, 14.ožujka 2017.
Broj: 120/2017
ČLANOVIMA SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
PREDSJEDNICIMA KOMISIJA

IZVJEŠĆE
SA XIII. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
ODRŽANE 11.OŽUJKA 2017. GOD. S POČETKOM U 12 SATI U ZAGREBU,
TROFEJNA DVORANA BOĆARSKOG DOMA ZRINJEVAC, PRISAVLJE 2

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Dragan Putica, Velimir Galov, Dražen Kovačević, Loris Matković, Štefi
Ljubimir i Joso Bašić
Odsutni: Miljenko Butković, Krešo Troskot, Denis Peršić (u ostavci)
Ostali prisutni:Lukrecija Zanki – glavna tajnica
Sjednicu je otvorio i vodio Dragan Putica, Predsjednik Saveza koji ja na početku pozdravio članove
Izvršnog odbora, utvrdio potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara.
Predsjednik je dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0. Prihvaćanje Izvješća sa XII. sjednice IO-a održane u Zagrebu, 14.1.2017.godine
1. Prijedlog dnevnog reda Sjednice Skupštine od 8.4.2017.godine
2. Kalendar liga i državnih natjecanja 2017.
3. Hrvatska juniorska liga
4. Izbornici, treneri i sportaši u programima HOO-a u 2017.godini
5. Razno
koji je uz dopune pod točkom 5. Razno
a) zaključak Povjerenstava za „slučaj BK Divšići“
b) zahtjev BS PGŽ
c) žalba BK Marinići
d) žalba BK Metković
e) brisovnica B.Boban
f)dopisi ZS HBS-a, ZS ZBS-a i L-Gracina
g)Izvješće NO-a – za znanje
h) prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2017.godinu
i)kandidature za predsjednika Saveza – na znanje
j)naplata klupske članarine – upit iz IBS-a
jednoglasno usvojen
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa XII. sjednice IO-a održane u Zagrebu 14.1.2017.godine
Predsjednik je otvorio raspravu o Izvješću sa sjednice održane u Zagrebu.
Izvješće sa XII. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je prihvaćeno.

AD 1 - Prijedlog dnevnog reda Sjednice Skupštine od 8.4.2017.godine
Predsjednik je dao na raspravu Prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine koji je nakon kraće rasprave
jednoglasno prihvaćen.
Prijedlog dnevnog reda za sjednicu Skupštine HBS-a od 8.travnja 2017.godine
0.

Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika (2 člana) i Komisije za verifikaciju mandata (3 člana)
I.

1.
2.

IZVJEŠTAJNI DIO SKUPŠTINE

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje izvještaja o radu tijela i komisija HBS-a u 2016. godini
3.1. Izvješće predsjednika saveza HBS-a (D.Putica)
3.2. Izvješće predsjednika sportske komisije (D.Peršić)
3.3. Financijsko izvješće za 2016.godinu (L.Zanki)
3.4. Izvješće Nadzornog odbora
3.5. Izvješća o aktivnostima reprezentacija
3.5.1. Izvješće izbornika seniorske reprezentacije (M.Celija)
3.5.2. Izvješće izbornika reprezentacije do 18 godina (Č.Vukelić)
3.5.3. Izvješće izbornika ženske reprezentacije (R.Grižančić)
3.5.4. Izvješće izbornika reprezentacije do 23 godine (T.Kolobarić)
3.6. Izvješće predsjednika Zbora sudaca (D. Peršić)
3.7. Izvješće disciplinskog suca (I.Zrilić)
3.8. Izvješće predstavnika HBS-a u HOO-u (D.Ćuška)

4. Razrješenje predsjednika, dopredsjednika i članova Izvršnog odbora Saveza
II.

IZBOR PREDSJEDNIKA, DOPREDSJEDNIKA I ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA OD 2017. DO
2021.GODINE

- najstariji član Skupštine presjeda Skupštinom do izbora novog predsjednika
5. Verifikacija mandata predstavnika u Skupštini Hrvatskog boćarskog saveza za mandatno razdoblje 2017. – 2021.
6. Izbor predsjednika Saveza
6.1. Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza
6.2. Glasovanje
6.3. Izvješće Verifikacijske komisije o glasovanju za izbor predsjednika
7. Izbor dopredsjednika Saveza
8. Izbor članova Izvršnog odbora
III.

PLANSKI DIO SKUPŠTINE

9. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.godinu
10. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine
11.Zahtjev ZUB-a za primanje u članstvo HBS-a
12.Razno
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Glavna tajnica izvijestila je članove Izvršnog odbora o broju registriranih klubova po županijskim
savezima (baza HBS-a) i sukladno tome jednoglasno je za sljedeću sjednicu Skupštine HBS-a
potvrđen broj predstavnika po županijskim savezima:
ŽUPANIJSKI SAVEZ

BROJ KLUBOVA

PREDSTAVNICI

BRODSKO-POSAVSKI

3

1

DUBROVAČKO-NERETVANSKI

44

3

ISTARSKI

99

6

OSJEČKO-BARANJSKI

21

2

PRIMORSKO-GORANSKI

76

5

SPLITSKO-DALMATINSKI

31

3

ŠIBENSKO-KNINSKI

17

2

VUKOVARSKO-SRIJEMSKI

10

2

GRAD ZAGREB

18

2

ZADARSKI

32

3

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

3

1

355

30

UKUPNO

AD 2 – Kalendar liga i državnih natjecanja 2017.
Glavna tajnica izvijestila je prisutne članove Izvršnog odbora da je nakon zadnje sjednice IO-a
županijskim savezima bio poslan dopis u vezi onog dijela Kalendara (PH za žene i seniore)koji nije bio
usvojen i poziv da pošalju svoja očitovanja. Pisani odgovor stigao je samo iz BS Osječko – baranjske
županije u kojem su, između ostalog, zatražili i promjenu početka sezone u III.HBL – Zagreb – Slavonija,
što je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojeno

KOLA
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO

III. HBL-ZagrebSlavonija
3.9.2017.
10.9.2017.
17.9.2017.
24.9.2017.
1.10.2017.
8.10.2017.
15.10.2017.
15.4.2018.
22.4.2018.

KOLA
10. KOLO
11. KOLO
12. KOLO
13. KOLO
14. KOLO
15. KOLO
16. KOLO
17. KOLO
18. KOLO

III. HBL-ZagrebSlavonija
29.4.2018.
6.5.2018.
13.5.2018.
20.5.2018.
27.5.2018.
3.6.2018.
10.6.2018.
17.6.2018.
24.6.2018.

U raspravi o datumima PH za seniore i seniorke sudjelovali su svi prisutni članovi IO-a i većinom glasova
(4 Za i 2 PROTIV) potvrđeni su sljedeći datumi:
-

16. – 17.12.2017. – PH SENIORI - krugovi
9. – 10.12.2017. - PH SENIORI - parovi i precizno izbijanje
2. – 3.12.2017. - PH SENIORI - pojedinačno
28 – 29.10.2017. - PH ŽENE - krug i precizno izbijanje
11. – 12.11.2017. - PH ŽENE - parovi i štafetno izbijanje
25. – 26.11.2017. - PH ŽENE - pojedinačno i brzinsko
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Većinom glasova (5 ZA i 1 PROTIV):
-

23.7.2017. - KRAJ SEZONE 2016./2017.
22.7.2017. - ŽDRIJEB HBL 2017./2018.
25.7. - 4.8.2017. - PRIJELAZNI ROK
9.7. - 18.8.2017. - PERIOD ZA REGISTRACIJU
19.8.2017. - POČETAK SEZONE 2017./2018.

U nastavku rasprave jednoglasno je potvrđeno:
-

KUP za žene 2017. Održat će se na isti datum kad i KUP za muške – 8.7.2017.
Na KUP-u 2017. Igrat će se po postojećim propozicijama, a od disciplina kao i do sada: par,
pojedinačno klasično i krug
O promjeni propozicija KUP natjecanja za 2018.godinu raspravljat će se naknadno

AD 3 – Hrvatska juniorska liga
Predsjednik je predložio da natjecanje za juniore mora podići na razinu nacionalne lige tj., pronaći način
kako u postojeću juniorsku ligu (BS PGŽ i IBS) uključiti ostale županijske saveza.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Izvršni odbor upućuje Sportskoj komisiji (novi mandat) zadatak da razradi prijedlog igranja
Hrvatske juniorske lige.

AD 4 – Izbornici, treneri i sportaši u programima HOO-a u 2017.godini
Glavna tajnica izvijestila je prisutne da su u 2017.godinu u programe HOO-a i ove godine uvršteni
sportašice i sportaši u razvojne programe što je pokazatelj kontinuiteta u radu s mladim dobnim
kategorijama:
-

Čedo Vukelić – kvalitetni trener
Bruno Kraljić, Pero Ćubela i Marin Ćubela – Razvojni program III
Dario Juričić, Filip Šarić, Mateo Načinović, Carrolina Bajrić i Virginia Bajrić – svi Raz.prog.II/1

Nakon toga uslijedila je rasprava o potvrđivanju izbornika za 2017.godinu.
Izvršni odbor jednoglasno je potvrdio Čedu Vukelića za izbornika kadetske i juniorske
reprezentacije HBS-a.
Predsjednik je dao prijedlog da se ostali izbornici (M.Celija, R.Grižančić i T.Kolobarić) za ovu godinu
razriješe sa dužnosti, uslijedila je rasprava i glasovanje po prijedlogu Predsjednika:
-

3 ZA i 3 SDUZDRŽANA DA SE M.CELIJA, R.GRIČANČIĆ I T.KOLOBARIĆ NE POTVRĐUJU ZA
IZBORNIKE ZA 2017.GODINU – PRIJEDLOG NIJE PRIHVAĆEN.

AD 5 Razno
a) zaključak Povjerenstava za „slučaj BK Divšići“
L.Matković je ispred Povjerenstva (L.Matković, Š.Ljubimir i K.Troskot) iznio zaključak do kojeg su došli
ponovnim proučavanjem kronologije i dokumenata u „slučaju Divšići“.
Nakon kraće rasprave Izvršni odbor donio je JEDNOGLASNU odluku:
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Prihvaća se izvješće Povjerenstva IO-a u „slučaju Divšići“.
Zaključak Povjerenstva nalazi su u privitku ovom Izvješću i predstavlja njegov sastavni dio.
b) zahtjev BS PGŽ
BS PGŽ u pisanom obliku uputio je zahtjev za sjednicu IO-a:
Upravni odbor Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije na svojoj 22. Sjednici, održanoj 10.2.2017
ponovno je razmatrao problematične odredbe Propozicija i Pravilnika o natjecanju.
Ponovno Vas molimo da na Dnevni red slijedeće sjednice Izvršnog odbora HBS-a stavite identične prijedloge,
koje smo Vam dostavili 31.3.2016 godine:
A Članak 16. Propozicija natjecanja:
Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi UO donesen je zaključak da se predloži Izvršnom odboru HBS-a
vraćanje Članka 16. (Propozicije – lige) u izvornom obliku, dakle i klubovi III HBL-e obavezni su u slučaju lošeg
vremena osigurati natkriveno boćalište ili zatvorenu dvoranu.
Članak 16.
Održavanje susreta I. HBL – članovi moguće je jedino u dvorani sa najmanje četiri staze, koje čine boćalište.
Sve klubovi ostalih Hrvatskih boćarskih liga mogu nastupati na četiri otvorena terena, S OBAVEZNOM
četvero stazom dvoranom ili natkrivenim boćalištem u rezervi na koje se susret seli u slučaju lošeg vremena.
Klubovi su obavezni prije početka natjecanja prijaviti rezervne terene HBS-u.
Razumijemo probleme nekih klubova i nekih područja, ali smatramo da bi ovakva promjena Propozicija bila
korak unatrag. Obzirom da na području III HBL Istra – Primorje postoje boćarske dvorane i natkriveni tereni na
kojima je moguće osigurati regularnost natjecanja bez odgoda i problema koji iz odgoda uvijek proizlaze, a to
govore do sada uspješno odigrane sezone, to predlažemo da na područjima gdje postoje uvjeti za zamjenska
natkrivena boćališta Propozicije i dalje važe, a da se u dodatku istih Propozicija klubovima i Savezima koji to do
sada nisu osigurali dozvoli primjereni vremenski period do kada su dužni osigurati uvjete za nastup u Hrvatskim
boćarskim ligama.
B. Članak 43. i Članak 64. (Propozicije natjecanja po disciplinama)
Također, ne slažemo se sa promjena Propozicija natjecanja – Članak 43. I Članak 64. u dijelu u kojem se kaže
kako u Parovima i Štafetama mogu nastupiti igrači iz dva različita kluba.
Ako neki klub ima samo jednog kadeta ili juniora, ima ostale četiri discipline u kojima može izboriti nastup. Klub
koji ima ambicije nastupiti u Paru i u Štafeti potruditi će se da ima dva igrača za Par ili Štafetu.
Ostale odredbe Propozicija i Pravilnika o natjecanjima HBS-a govore kako igrači moraju na natjecanjima
nastupati u dresovima sa grbom kluba, pa prema tome Parovi i Štafete trebaju biti iz istog kluba. Uostalom,
eventualno osvajanje titule Prvaka Hrvatske nosi i određena priznanja, moguće i materijalna – novčana, pa se
postavlja pitanje koji klub bi imao pravo dičiti se takvim titulama ako su igrači iz dva različita kluba, dvije
općine ili dva grada.
Molimo Vas da uvažite naše stavove i još jednom razmotrite Vaše odluke.
Donesene odluke su koraci koji boćanje vuku unazad. Zalažemo se za napredak boćanja, želimo da se
boćanje razvija ravnomjerno, i da što je moguće više klubova i saveza radi na poboljšanju uvjeta za
postizanje vrhunskih rezultata. Omasovljenje u najmlađim kategorijama natjecatelja sigurno će donijeti i
veću kvalitetu. Samo tako i ubuduće ćemo s moći nositi sa ostatkom razvijenog boćarskog svijeta.
BS PGŽ – Sanjin Linić, tajnik
Nakon podulje rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Izvršnog odbra pristupilo se glasovanju
i ovo su rezultati glasovanja:
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-

za zahtjev BS PGŽ da se članak 16.Propozicija natjecanja – lige vrati u izvorni oblik, tj. da su i
klubovi III.HBL-a obvezni u slučaju lošeg vremena osigurati natkriveno boćalište ili zatvorenu
dvoranu - 2 ZA I 4 SUZDRŽANA – ZAHTJEV NIJE PRIHVAĆEN

-

za zahtjev BS PGŽ da se članak 43 i članak 64 (Propozicije natjecanja po disciplinama) vrate na
staro u dijelu u kojem se kaže kako u Parovima i Štafetama mogu nastupiti igrači iz dva različita
kluba - 3 ZA , 1 PROTIV I 2 SUZDRŽANA – ZAHTJEV NIJE PRIHVAĆEN

c) žalba BK Marinići
Bk Marinići uputio je pisanu žalbu prema IO-u HBS-a, Voditelju natjecanja I.HBL-e i Disciplinskoj komisiji
Zbora sudaca HBS-a u svezi s utakmicom 13.kola I.HBL-e od 25.2.2017. u Bastu između Bk Biston Brela i
Bk Marinići
Prema pisanom očitovanju predsjednika ZS HBS-a, a na temelju prikupljenih izvješća sudaca sa susreta
Zbor sudaca HBS-a NE NALAZI temelje za pokretanje disciplinskog postupka.
U izvješću sa natjecanja susret je regularno završio bez kartona i bila je najavljena žalba BK Marinići.
Voditelj I.HBL-e suglasan je s očitovanjem Zbora sudaca.
Nakon toga uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Izvršno odbora i tijekom koje
je V.Galov potvrdio da je nužno ponovo uvesti delegata natjecanja na susrete I.HBL-e, i to delegate iz
drugog mjesta koji će biti neovisni i objektivni. U ovom slučaju mora se dati vjera Zboru sudaca.
Po završetku rasprave Izvršni odbor JEDNOGLASNO JE POTVRDIO MIŠLJENJE ZBORA SUDACA I
VODITELJA LIGE.
Žalba bk Marinići upućena prema IO-u HBS-a, Voditelju natjecanja I.HBL-e i Disciplinskoj komisiji
Zbora sudaca HBS-a u svezi s utakmicom 13.kola I.HBL-e od 25.2.2017. u Bastu između Bk Biston
Brela i Bk Marinići NIJE OSNOVANA.
Obrazloženje :
Nakon prikupljenih očitovanja suca A.Jurkovića i I. Gilića te odgovorne osobe iz BK Biston Brela ne
postoji dovoljno dokaza da su se navodi iz žalbe Bk Marinići dogodili na način kako se tamo navodi.
Pouka o pravnom lijeku:
Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti žalba. Nezadovoljna stranka na odluku Izvršnog
odbora HBS-a može uputiti zahtjev za izvanrednim preispitivanjem odluke Vijeću sportske arbitraže
HOO-a.

d) žalba BK METKOVIĆ
BK Metković uputio je pisanu žalbu na odluku voditelja II.HBL-e Jug da se prekinuta utakmica 14.kola
navedene lige između BK Gorčina i Bk Metković koja se odigravala 4.3.2017.godine u Sinju, registrira
rezultatom 22-0 za domaćina, nakon dulje rasprave u kojoj je sudjelovalo svih šest (6) prisutnih članova
IO-a donesena je jednoglasna odluka:
1. Izvršni odbor potvrđuje odluku Voditelja II.HBL- e Jug po pitanju rezultata utakmice
između BK Gorčina i BK Metković.
2. O svim ostalim navodima žalbe BK Metković odlučivat će se u pokrenutom disciplinskom
postupku i nisu predmet ove odluke Izvršnog odbora.
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Obrazloženje odluke:
Voditelj II.HBl-e Jug u slučaju prekinute utakmice između BK Gorčina i BK Metković koja se odigravala
4.3.2017. donio je odluku sukladno važećim odredbama Pravilnika o natjecanju HBS-a (čl.31).
Pouka o pravnom lijeku:
Na odluku Izvršnog odbora HBS-a nezadovoljna stranka može uputiti zahtjev za izvanrednim
preispitivanjem odluke Vijeću sportske arbitraže HOO-a.

e) brisovnica B.Boban
Ured Saveza zaprimio je zahtjev za Brisovnicom iz HBS-a od igrača Branka Bobana. Budući da igrač
Branko Boban nije u priloženoj dokumentaciji imao brisovnicu županijskog saveza (veće dokument kojim
se odbija njegov zahtjev jer nije u bazi ZBS-a), uvidom u bazu HBS potvrđeno je da Branko Boban nije
registriran u natjecateljskoj sezoni 2016/2017 u bazu HBS-a niti klub u kojem je nastupao (Bk Voltino).
Glavna tajnica zatražila je pomoć komisije za akte pri tumačenju postojećih pravilnika HBS-a.
Izvršni odbor nakon kraće rasprave donio je JEDNOGLASNU ODLUKU:
Sukladno važećem Pravilniku o registraciji, igrač Branko Boban nije registriran u bazi Hrvatskog
boćarskog saveza za natjecateljsku sezonu 2016.72017. i sukladno tome je SLOBODAN IGRAČ i
nema prepreka za njegovu registraciju u inozemnom klubu.
Ured Saveza će igraču Branku Bobanu, isključivo vezano za ovaj zahtjev, izdati dokument
(Potvrdu) koja ima jednako značenje kao Brisovnica.
f) dopisi ZS HBS-a, ZS ZBS-a i L-Gracina
Ured Saveza zaprimio je dopise ZS HBS-a, ZS ZBS-a i L.Gracina vezani za Disciplinski postupak protiv Ante
Grančića, prigovor na sporost postupka u slučaju napada na službenu osobu Saveza i zahtjev za zaštitu
integriteta sudaca za vrijeme i nakon utakmice, nakon dulje rasprave u kojoj je sudjelovalo svih šest (6)
prisutnih članova IO-a donesena je jednoglasna
ODLUKA
1. Na temelju članka 28. stavka 1. točka b u svezi s stavkom 5. istog članka Disiciplinskog
pravilnika HBS-a (srpanj 2015), Izvršni odbor HBS-a, zbog težine počinjenog prekršaja i
okolnostima pod kojima je prekršaj izvršen, donosi odluku o suspenziji Ante Grančića
igrača BK SOKOL do okončanja pokrenutog disciplinskog postupka protiv istog od strane
prvostupanjskog disciplinskog tijela - Disciplinskog suca.
2. Suspenzija se primjenjuje od dana zaprimanja odluke od strane igrača Ante Grančića ili BK
Sokola odnosno županijske organizacije čiji je igrač član.
3. Žalba protiv ove odluke ne odgađa izvršenje odluke.
Obrazloženje odluke:
Izvršni odbor HBS-a na sjednici Izvršnog odbora održanoj 11.ožujka 2017.godine u Zagrebu, pod točkom
Razno na osnovi dopisa predsjednika Zbora sudaca HBS-a, te prijave nacionalnog suca Luke Gracina
upućene Disciplinskom sucu, vezanih za pokrenuti Disciplinski postupak protiv Ante Grančića, igrača BK
Sokol utvrdio je sljedeće:
iz navedenih dopisa proizlazi da se upućuju primjedbe na sporost disciplinskog postupka u
slučaju napada na službenu osobu Saveza i zahtjev za zaštitu integriteta sudaca za vrijeme i nakon
utakmice,
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utvrđuje se da je dana 25.2.2017. godine nakon završetka utakmice između BK Zrinjevac i BK
Sokol, Ante Grančić igrač BK Sokol uputio grube riječi prema sucu Luki Gracinu te da je navedeni igrač
fizički nasrnuo na suca.
utvrđeno je da je Disciplinski postupak protiv Ante Grančića, igrača BK Sokol pokrenut dana
27.2.2017. Odlukom disciplinskog suca o pokretanju disciplinskog postupka
Člankom 15. Disciplinskog pravilnika HBS-a od srpnja 2015. u podnslovu 7. i 8. propisano je sljedeće:
Fizički napad na suca
Igrač, sudac, boćarski rukovoditelj koji fizički napadne suca ili drugu službenu osobu na igralištu ili van
igrališta, kaznit će se zabranom igranja ili vršenje funkcije u trajanju od tri (3) mjeseca do tri (3) godine ili
doživotnom diskvalifikacijom.
Vrijeđanje suca i službenih osoba, boćarske organizacije i njihovih organa
a) Igrač ili boćarski rukovoditelj koji vrijeđa suca ili drugu službenu osobu, kaznit će se zabranom
igranja, odnosno vršenja funkcije do jedne (1) godine.
b) Tko vrijeđa ili kleveće boćarsku organizaciju ili organe ovih organizacija, kaznit će se
opomenom, ukorom ili zabranom igranja, odnosno vršenja funkcije u boćarskom športu do
jedne (1) godine.
Zbog težine počinjenog prekršaja i okolnostima pod kojima je prekršaj izvršen, Izvršni odbor kao
drugostupanjsko tijelo disciplinskog postupka na temelju članka 18. Displinskog pravilnika donosi odluku
o suspenziji Ante Grančića, igrača BK Sokol opisane u članku 28. stavku 5. Disciplinskog pravilnika u
kojem je predviđeno da Disciplinski organ može donijeti odluku o suspenziji do okončanja disciplinskog
postupka, ali najduže do šest (6) mjeseci, što zavisi od težine počinjenog prekršaja i okolnostima pod
kojima je prekršaj izvršen.
Slijedom navedenog donijeta je odluka kao u izreci ove odluke
Pouka o pravnom lijeku:
Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti žalba. Nezadovoljna stranka na odluku Izvršnog
odbora HBS-a može uputiti zahtjev za izvanrednim preispitivanjem odluke Vijeću sportske arbitraže
HOO-a, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb u roku od šezdeset (60) dana od dana dostave ove poruke.
Za žalbu se naplaćuje pristojba u iznosu od 8.000,00 kn na račun HOO-a s naznakom za Vijeće sportske
arbitraže.

g) Izvješće NO-a – za znanje
Glavna tajnica izvijestila je članove IO-a da je 8.ožujka u uredu Saveza održana sjednica Nadzorno
odbora na kojoj su prisustvovali Mirko Kursan, predsjednik NO-a, Marino Štefan i Niko Pavlović – članovi
Nadzornog odbora.
Izvršni odbor primio je na uvid i znanje Izvješće Nadzornog odbora za 2016.godinu koje će
predstavnicima u Skupštini biti poslano poštom zajedno s materijalima za sjednicu Skupštine od
8.travnja 2017.godine.

h) prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2017.godinu
Glavna tajnica dala je na uvid i raspravu članovima Izvršnog odbora prijedlog izmjena i dopuna
Financijskog plana (sastavljen nakon godišnjeg obračuna i unosa potvrđenih iznosa iz HOO-a za ovu
godinu) za usvajanje na sjednici Skupštine 8.travnja 2017.godine.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017.godinu za usvajanje na
sjednici Skupštine HBS-a od 8.travnja 2017.godine.
Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017.godinu bit će poslan predstavnicima u
Skupštini zajedno s materijalima za sjednicu.
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i) kandidature za predsjednika Saveza – na znanje
Glavna tajnica izvijestila je članove Izvršnog odbora da su, u za to predviđenom roku, u ured Saveza
zaprimljene kandidature za predsjednika HBS-a za mandatno razdoblje 2017.-2021.
Kandidature su poslali Marijan Čančarević, Tomislav Ćurko i Mario Milanović-Litre.
Izvršni odbor je potvrdio kandidature i dao nalog da se objave na službenim internetskim
stranicama Saveza te da se pošalju i u materijalima za sjednicu Skupštine.
j) naplata klupske članarine – upit iz IBS-a
L.Matković ispred IBS-a postavio je pitanje naplate klupske članarine klubovima koji imaju mušku i
žensku ekipu, zašto im se šalju dva računa kada je u pitanju jedna udruga i temeljem kojeg dokumenta je
izvršena takva naplata, kao primjer naveden je Bk Labin (muška i ženska ekipa).
Glavna tajnica odgovorila je da se naplata članarine vrši po važećem Pravilniku o članarinama i da će
zatražiti dodatna tumačenja za navedeni upit, iako smatra da nema prepreke da se klubu koji ima mušku
i žensku ekipu pošalju dva računa za nastup u dvije različite nacionalne lige.

Sjednica je započela u 12, a završila u 16.30 sati

Izvješće sastavila
Lukrecija Zanki

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Dragan Putica

U prilogu Izvješću:
- Zaključak Povjerenstva IO-a u „slučaju Divšići“
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